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  ۱۳۹۲  بهار ـ تابستان،۱۷شمارة  ،دانشگاه علوم اسالمي رضوي ،قرآنيهاي  آموزه

  تحليل معناشناختي
  »فتار انسانو آثار آن در ر توجه به علم خدا«

  از ديدگاه آيات و روايات
    ١عبدالهادي مسعودي  
    ٢عبدالحسين كافي  

  چكيده
. آثاري مبارك بـراي او دارد » توجه انسان به علم خدا  «از ديدگاه آيات و روايات،      

توجـه  «. رسـد  در ميان اين آثار، تأثيرات اخالقي اين موضوع چشمگيرتر به نظر مي  
مقـصود  . »آراستگي به فضايل«است و هم  » هيز از رذايل  پر«، هم سبب    »به علم خدا  

تعـدادي از  . اسـت » گناه، ظلـم، هواپرسـتي و ماننـد آن   «، ترك »پرهيز از رذايل  «از  
: ؛ ماننـد   اسـت  تر اين موضوع در آيات و روايات نام بـرده شـده            مصاديق جزئي 

 بـا بررسـي آيـات و        .پرهيز از بخل، بدگويي، تهمت، خيانت، خودستايي و ريا        
در هـا     ة آن  معنايي، قرار داشتن هم    ةهاي اين حوز    ميان كليدواژه  ةروايات، رابط 

 معنـايي و برخـي      ةميان اين حوز  .  است رذايلداري انسان از گناهان و       خويشتن
آثـار   «ةاي نزديـك وجـود دارد؛ ماننـد رابطـ          هاي معنايي، رابطـه    ديگر از حوزه  

  .خصوص من وجه استكه عموم و » آثار ذكر اهللا«و » توجه به علم خدا
                                                        

 ۲۳/۴/۱۳۹۲: تاريخ پذيرش ـ ۲۵/۹/۱۳۹۱: تاريخ دريافت.  
  .(h.masoudy@gmail.com) ثيار دانشگاه قرآن و حدياستاد. ١
  .(ahk1378@gmail.com)) نويسندة مسئول(ي  معارف اسالمي مدرسيترك ديدانشجو. ٢
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 معارف قـرآن، معـارف حـديث، علـم خـدا، پرهيـز از رذايـل،                 :يواژگان كليد 
  .معناشناسي

  مقدمه
تـرين صـفات الهـي اسـت كـه در قـرآن كـريم و                 ترين و پيچيـده    ، يكي از مهم   »علم«

له مسلمان هـر يـك در حـد بـضاعت علمـي      أدانشمندان مت. راويات مطرح شده است 
  .اند ناگون اين موضوع پرداخته ابعاد گوبررسي به ،خويش

را » توجه به علم خدا«اي، آثار  ايم با تحليلي اسنادي ـ كتابخانه  در اين جستار كوشيده
رويكـرد مـا در ايـن     . داري انسان، از ديد آيات و روايات بررسي كنيم          در زمينة خويشتن  

نـايي  هـاي مع   پژوهش رويكردي معناشناختي است و بر شيوة ايزوتـسو در تحليـل حـوزه             
پـيش از   . )۱۷ـ   ۵: ۱۳۹۰نـصرتي،   : ك.در ايـن بـاره ر     ( ايـم   تأكيد كـرده  ) مكتب معناشناسي بن  (

كـه موضـوع    » داري در انـسان    توجه به علم خدا و نسبت آن با خويشتن        «بررسي موضوع   
  .شودتبيين بايد  است، چگونگي علم الهي به انسان و رفتار او جستاراصلي اين 

   و رفتار اوچگونگي علم الهي به انسان
لهان مسلمان، هر يك بـه توضـيح چگـونگي علـم            أمتكلمان، فالسفه، عرفا و ديگر مت     

، چگـونگي  نمايـد  مـي اند؛ اما آنچه در اينجا مهم        خدا به انسان و رفتارهاي او پرداخته      
قرآن كـريم  . )۳۰۵ ـ۲۶۹: ۱۳۸۹قزويني، : ك.ر( در اين باره است بيان قرآن و اهل بيت    
: ك.ر( انـد   هـايي گونـاگون را بـه كـار بـسته            در اين باره شيوه    و روايات معصومان  

  .ستها شود، بخشي از اين تبيين آنچه در اينجا بيان مي. )۲۴۹ ـ۲۱۹: ۱۳۹۱، كليني

   آگاهي آفريننده به آفريده)الف
را در »  مخلوقــاتةعلــم جــامع و كامــل خــدا بــه همــ«آيــات و روايــات، راز برخــي 

بر پاية  . اي از گسترة آفرينش است      سان و رفتار او، تنها گوشه     ان. دانند مي» آفرينندگي او «
هـا   ِ ممكنات، علم مطلق خداوند به همة اجزاي آن   اين متون، با قطعي بودن آفرينش الهي      

اي  بديهي است كـه هـيچ آفريننـده       به ديگر سخن، از ديد عقلي       . نيازمند اثبات نيست  
رو،  از اين . ابعاد آن آگاهي داشته باشد     ةتواند چيزي را بيافريند مگر اينكه به هم        نمي
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تـر و    تر، ظريـف   چه آفريده، دقيق   هر؛   بر اصل علم آفريننده است      آفرينش، دالّ  اصل
بـا ايـن    . سـازد   دقت، ظرافت و عظمـت آفريننـده را بيـشتر متبلـور مـي              ،تر باشد  عظيم

  :توضيح كوتاه، شايد بتوان معناي برخي آيات و روايات را بهتر درك كرد
ها  سخن خود را پنهان داريد يا آشكارش نماييد، در حقيقت وي به راز دل] اگر [و«ـ 

بـين آگـاه    داند؟ با اينكه او خـود باريـك      آيا كسي كه آفريده است نمي      ٭آگاه است 
  .)۳۲۲ـ۳۲۱: ۱۳۸۵جوادي آملي، : ك.؛ نيز براي تقرير فلسفي ـ كالمي اين آيه ر۱۴ـ۱۳ملك، (» است
  .)۱۰۱/ انعام: ك.؛ نيز ر ۸۶/ حجر(»  داناستةان آفرينندزيرا پروردگار تو هم«ـ 

 ابعـاد  ة اشيا را با علم خويش آفريده و به همـ         وندخدابر اساس رواياتي فراوان نيز      
، مجلـسي ؛  ۵، ح ۲۹۵: ۱۳۹۸،  صدوق؛  ۱۹۱خطبة  : ۱۳۶۹،  نهج البالغه : ك.ر( كامالً آگاه است     ها  نآ

؛ براي  ۳۳۲، ح ۲/۴۳۰: ۱۴۰۴،  ي؛ طوس ۴۹، ح ۵/۲۶۷: ۱۳۸۹،  كليني؛  ۱۰، ح ۴۷/۴۰۶ و   ۲۴، ح ۳/۵۰: ۱۴۱۲
  .)۲۷۱ـ۲۱۴، به ويژه ۴۰۳ـ۴/۱۸۲؛ ۳۶۷ـ۳۳۰ و ۴۱ـ۶/۳۶: ۱۳۸۵شهري،  محمدي ري: ك.ر اطالع بيشتر

  ت قُرب و َمعّي)ب
وي از هـر كـس بـه        همراه انـسان و     د كه خدا    نآيات و روايات داللت دار    بسياري از   

در بسياري  . دارد يطورات قلبي وي آگاه    رفتارها و حتي خ    ة هم بهو   تر است  نزديك
  :تبيين شده است» َمَع«و حرف » قُرب«از اين متون، اين معنا با استفاده از مشتقات مادة 

 ما و كند يم او به يا وسوسه چه او نفس كه دانيم يم و ايم آفريده را انسان ما و«ـ  
  .)۱۶/ ق(» تريم نزديك او به] او [شاهرگ از

 عـرش  بر آنگاه .آفريد هنگام شش در را زمين و ها آسمان كه كس آن اوست«ـ  
 و آيد فرود آسمان از آنچه و برآيد آن از آنچه و درآيد زمين در آنچه. يافت استيال
 چه هر به خدا و شماست با او باشيد كجا هر و داند يم] را همه [رود باال آن در آنچه

  .)۴/ حديد(» بيناست ،كنيد يم
 داند؟ يم ،است زمين در را آنچه و ها آسمان در را آنچه خدا كه يا ندانسته آيا«ـ  
 تـن  پـنج  ميان نه و هاست آن چهارمين او اينكه مگر نيست تن سه ميانرازگويي   هيچ
 هـر  اينكـه  مگـر  بيـشتر،  نـه  و] عدد [اين از كمتر نه و هاست آن ششمين او اينكه مگر
 خواهـد  آگـاه  ،اند كرده آنچه هب را آنان قيامت روز آنگاه. هاست آن با او باشند كجا
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  .)۷ /مجادله(» داناست يچيز هر به خدا زيرا ؛گردانيد
 خـدا  از] تواننـد  ينمـ  يلـ [و دارنـد،  يمـ  پنهان مردم از] را خود يناروا يكارها[«ـ  
 يو كـه  گوينـد  يم يسخنان و پردازند يم يانديش چاره به شبانگاه چون و دارند پنهان

 احاطـه  همـواره  ،دهنـد  يم انجام آنچه به خدا و است نآنا با او نيست، خشنود] بدان[
  .)۶۴/ يونس: ك.؛ نيز ر۱۰۸/ نساء(» دارد

افزون بر آنچه گذشت، آيات و روايات بسياري با تعبيرات گوناگون، بيانگر علم             
فراگير الهي نسبت به انسان و رفتار اوست؛ مانند متوني كه با تعبيرات متنوع، خـدا را                 

: ۱۳۸۵شـهري،   محمدي ري: ك.ر(ند نك بر اعمال انسان معرفي مي    ) واهگ(» شهيد«و  » شاهد«
ورات قلبي خطمحيط بر انسان، رفتار و  «يا خدا را     و   )۳۲۴ـ۳۲۳: ۱۳۸۵،   آملي ؛ جوادي ۶/۲۵۰

  .)۱۱۷ـ۷/۹۲: ۱۳۸۵شهري،  محمدي ري: ك.ر(د ندان مي» وي
»  علم خدا  توجه به  «ةاگر صفت علم الهي در كانون توجه انسان قرار گيرد، آموز          

ي اعتقادي، فقهـي، اخالقـي   د و آثاريفوا» توجه به علم خدا  «. گيرد در ذهن شكل مي   
تر بـه    در اين ميان، آثار اخالقي گسترده     . )۱۰۶ـ۲۱/۱۰۰: همان: ك.ر(دارد   براي انسان    ...و

؛ روي آوردن   رذايـل پرهيـز از    : پذيرند اين آثار به دو دستة كلي تقسيم      . دنرس نظر مي 
  .رسد  نخست برميةرا بر حوز» توجه به علم خدا«حاضر، آثار ستار ج. فضايلبه 

  پرهيز از رذايل؛ جامع آثار علم به خدا
 كلـي انتـزاع     ي، مفهـوم  »توجه به علم خـدا    « آثار   ة، ذهن از مجموع   نخستدر بررسي   

، ريـا،  است كه پرهيز از گناه، ظلـم، هواپرسـتي  » رذايلپرهيز از  «اين مفهوم،   . كند مي
در ايـن   . دهنـد  ، مصاديق آن را شكل مـي      خيانت، تهمت، بدگويي، بخل   خودستايي،  

در يـك مرتبـه     هـا     ة آن رسد و هم   اي ميان مصاديق به ذهن نمي      ، هيچ رابطه  انداز چشم
اي كـه بـه طـور      دسـته  :شـوند   در ادامه، متون به دو دسته تقسيم مي        گيرند، اما   قرار مي 

. دارنـد   باز ميرذايل مصاديق گناه و     اي ديگر كه از    كنند و دسته   كلي از گناه نهي مي    
 رذايـل  بهترين اثـر توجـه بـه علـم الهـي، پرهيـز از                 كه بتوان گفت به طور كلي    شايد  
 از ديـدگاه قـرآن، توجـه بـه علـم خـدا سـبب                .دارنـد  مراتبي   رذايل نيز گرچه  ،  است
ان هاي ناروا به ضـرر مـسلمان      ـ دست از خيانت بردارد و نقشه        الف: شود تا انسان مؤمن    مي
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هـا   شيوع زشتيـ  ج؛ )۱۰۵ /توبه: ك.ر(به سوي گناه نرود ـ    ؛ ب )۱۰۸ ـ۱۰۷ /نساء: ك.ر( نكشد
 اگـر   ـ  د؛  )۱۹ /نـور : ك.ر() پردازد  نمي ها   آن ةو به اشاع  (در ميان مؤمنان دوست ندارد      را  

بـدون  ) هـا  بسراها و آسيا   ها، كاروان  مانند حمام (مسكوني   براي ورود به اماكني غير    
 نبايد بـه عـصيان پروردگـار بپـردازد          اين اماكن داند كه در     ، مي وده داده ش  اذن، اجاز 

مطيع فرمان خدا خواهد بود و به هنگام دعـوت پيـامبر بـراي جهـاد،         ـ     ه ؛)۲۹ /نور: ك.ر(
؛ وـ در مقابل )۵۳ /نور: ك.ر(كند  سوگند دروغ در مطيع بودن براي آن حضرت ياد نمي

  .)۶۴ـ ۶۳ /نور: ك.ر(كند  امر پيامبر عصيان نمي
هـاي دزدانـه و آنچـه      كه خدا نگاه  است  در برخي آيات بر اين مطلب تأكيد شده         

دسـت از ظلـم بردارنـد    بايـد  رو، ستمكاران و از اين داند   مي،دارند ها پنهان مي   را دل 
شايد بتـوان ظلـم را هـم يكـي از مـصاديق رذيلـت         . )۳۸ ـ۳۷/ فاطر: ؛ نيز ۱۹ ـ۱۸ /غافر: ك.ر(

بـه  . تأكيـد مجـدد كـرد   » رذايـل پرهيـز از   «حد بودن اثر علـم الهـي در         دانست و بر متّ   
 در آيـات ايـن موضـوع        رذايـل   معنـايي  هـاي  يكـي از جانـشين    » ظلـم «عبارت ديگر،   

  .)۱۶ـ۱۲: ۱۳۹۰نصرتي، : ك. ر١دربارة رابطة جانشيني( رود شمار مي به
ا انجـام   هـ  نكه خدا به آنچـه انـسا      است  اي ديگر، به اين نكته تصريح شده         در آيه 

: ك.ر(شـده اسـت     نهي  رو، از هواپرستي در اداي شهادت         از اين  .دهند، آگاه است   مي
رو،   از ايـن   .هواپرستي در اداي شهادت نيز يكـي از مـصاديق گنـاه اسـت             . )۱۳۵ /نساء
  .هاي رذيلت دانست توان آن را از ديدگاه معناشناختي، يكي از جانشين مي

در حديثي رضوي بر اين نكته تصريح       . د دارند روايات نيز بر مضمون اين آيات تأكي      
كنند كه از ديگران پنهان است و اگر اقرار به خدا  ها گناهاني مي شده است كه گاه انسان

و ترس از او در خلوت نباشد، هيچ كس از انجام گناهان بـزرگ نخواهـد هراسـيد و در              
ها  دگي و صالح انسان   بنابراين زن . چنين حالتي، همة مردم رو به نابودي خواهند گذاشت        

تـر از آن را   كه پنهـان و پنهـان  ـ جز اينكه به خدايي آگاه و دانا  فرادست نخواهد آمد 
ـ اقرار شود  كند و هيچ چيز بر او پوشيده نيست  نهي ميداند، به نيكي امر و از زشتي مي

 :۱۴۰۴ ،صدوق: ك.ر(گونه فساد است    هرارتكاب  ها از     ة انسان و اين خود، عامل بازدارند    

                                                        
1. Paradigmatic relation. 



 

وزه
آم

 
آني

ي قر
ها

/
ان 

بست
ـ تا

هار 
 ب

۱۳۹
۲

 / 
رة 

شما
۱۷

۱۲۴  

امــروز، مــصداق ســخن امــام  .)۲۳ح ،۳/۱۰: ۱۴۱۲ ،مجلــسي ؛۹ح ،۲۵۲ :۱۴۰۸؛ همــو، ۱ح ،۲/۹۹
در ايـن جوامـع   ه هنگـامي كـ  . يـابيم   را در برخي جوامع غربي به خـوبي مـي   رضا

  ١.كند يابد، ميزان جرم و جنايت، افزايش پيدا مي مراقبت نيروهاي امنيتي كاهش مي
  :فرمود پيامبر اكرمنيز 

دا را بشناسد و عظمتش را دريابد، دهـانش را از سـخن و شـكمش را از    هر كس خ  
 ،۲/۲۳۷: ۱۳۸۹كلينـي،  ( كنـد  داري مـي  دارد و بـا روزه و نمـاز، خويـشتن          مي پاسغذا  

  .)۴۸۲ح، ۳۸۰ :۱۴۰۰، صدوق ؛۲۵ح

  : فرمودهمچنين امام علي
ـ   : ك.ر(  بـاز ايـستاد    ]از انجام گناهان  [ شناخت،   ] را ادخ[كسي كه     :۱۳۶۹،  هنهـج البالغ

  .)۴۴ح ،۴/۹۲ :۱۴۱۲مجلسي،  ؛۱۹۸ ةخطب

پرهيـز از گنـاه، ظلـم و        «با تعبيرهايي نظير    » توجه به علم خدا   «گرچه آثار   بنابراين  
، شـايد بتـوان جـامع ايـن آثـار را             اسـت  در آيات و روايات بيان گرديـده      » هواپرستي

  .دانست» رذايلپرهيز از «

  كيد بر موارد خاصأت
بـر  آيات و روايات،    برخي  ، در   رذايلوجه به علم خدا در ترك       تكلي  افزون بر تأثير    

همچون بخل، بدگويي، تهمـت،      اخالقي   رذايلاز  خصوص ترك برخي    ثير آن در    أت
  :تصريح شده استخيانت، خودستايي و ريا 

  پرهيز از بخل
ورزنـد، هـشدار      سورة آل عمـران، بـه كـساني كـه بخـل مـي              ۱۸۰خداوند متعال در آية     

ها بدتر است و خدا به        ن نكنند بخل، براي آنان بهتر است، بلكه براي آن         دهد كه گما    مي
تصريح و تأكيد بر آگاهي خداوند بر اعمال بخيالن، از آن روست            . كار آنان آگاه است   

  .كه اگر آنان به علم خدا به كردة خويش توجه داشته باشند، بايد از بخل دست بردارند
                                                        

1. <http://www.parset.com/news/shownews.aspx?code=1009414; http://rt.com/usa/ 

news/authorities-sandy-storm-philadelphia-597>. 
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كسي كه خدا را آگاه بـه انفـاق خـويش    . دهستنهمين مضمون بيانگر  نيز  روايات
شـدة خـويش بدانـد، بخـل را          دهي و جايگزيني مال انفاق     بداند و او را توانا بر پاداش      

 تـصريح   ،همچنين تعدادي ديگـر از روايـات       ١.آورد رو مي  وت به سخا  كند و   ميرها  
خـدا  كـه   زيرا كسي ؛است» ظن به خدا سوء« ،»بخل«رند كه يكي از بسترهاي مهم      دا

و يـا اگـر     كنـد   بيند در قدرت او شك       را ناظر بر انفاق خويش نبيند و يا اگر ناظر مي          
  از انفــاق و جــود ورزد، هــايش ترديــد  بينــد، در وفــاي او بــه وعــده نــاظر و قــادر مــي

  .)۷۸۷۱ـ۷۸۶۴ح ،۱۵۷ـ۷/۱۵۶ :۱۳۹۰ ،يشهر يرمحمدي : ك.ر(ورزد   بخل ميتابد و ميبر روي
اي به تـأثير     دسته. اند وي يك مطلب را بازگو كرده     اين دو دسته از روايات، دو ر      

اي  و دسـته   در پرهيز از بخل پرداختـه     » اعتقاد انسان به علم خدا به اعمال نيك انسان        «
در » هـاي خـود   اعتقادي به علم، قدرت و وفاداري خداوند به وعـده    بي«ديگر به تأثير    

  .اند توجه كردهآوردن به بخل  روي

  پرهيز از بدگويي
. )۱۴۸/ نساء: ك.ر(  كه خدا دوست ندارد    گناهان كبيره است   يكي از     از مؤمنان،  بدگويي

با . ، آيات و روايات فراوان وجود دارد      يابد   نمود مي  غيبتبدگويي كه در    در مذمت   
. جايز است؛ مانند اينكه به شخصي ظلم شده است        غيبت در برخي موارد     وجود اين،   

 از خـود، از ظـالم بـدگويي كنـد، امـا             مجاز است براي رفع ظلم    در اين صورت، وي     
از . )۱۴۸/ نساء: ك.ر(شنود و به عملكرد او آگاه است         بايد بداند كه خدا سخن او را مي       

از ظلمـي    بلكه بايد در ايـن كـار،         ،هاي ظالم را بيان كند      بدي ةروا نيست هم  ،  اين رو 
ز نيـست   تجـاوز از آن جـاي      حق خـود را بـستاند و         كه بر او رفته است، سخن گويد تا       

چنـين  . )۲۴۰ـ  ۷۲/۲۳۱: ۱۴۱۲؛ همـو،    ۴۲۹ ـ  ۱۰/۴۱۹: ۱۳۷۰؛ مجلـسي،    ۳۳: ۱۳۹۰عاملي جبعي،   : ك.ر(
ي از حدي را كه شـرع       مظلومي اگر به شنوا و دانا بودن خداي تعالي توجه كند، تعدّ           

روايات متعدد نيز مـضمون ايـن آيـه را تأييـد             .داند ، بر خود روا نمي     است اجازه داده 
  .)۱/۵۶۸ :۱۴۱۲عروسي حويزي، : ك.ر( دنكن مي

                                                        
 :۱۴۰۴،  صـدوق  ؛۳ح ،۴/۴۳ :۱۳۸۹،  ينـ يلك(» یف َسخَتْ نفُسه بِـالنفق    لَمن أيقن بالخَ   «: پيامبر اكرم . ١

  .)۱۰ح ، ۶۱۹: ۱۴۱۰، همو ؛۱۷۱۲ح ، ۲/۶۲
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   از تهمتپرهيز
  رسول خدا.)۲۴ح ،۲۸۶ـ۲/۲۸۵ :۱۳۸۹ ،كليني :ك.ر( تهمت، يكي از گناهان بزرگ است

در . اي از يهود فرستاد تا آنان را به اسـالم دعـوت كنـد               بن زيد را به سوي قبيله      یاسام
ين، بـه طـرف     در حال گفـتن شـهادت      مردي به نام مرداس بن نهيك فدكي         ،آن منطقه 
هنگامي كه بـه حـضور      . او را كشت  شنيد،   با اينكه شهادت او را مي     اسامه  . اسامه آمد 

  رسول خدا او را به شدت سرزنش كـرد         . رسيد، ماجرا را توضيح داد     رسول خدا 
  ١:آيه نازل شداين  و )۱/۱۴۹ :۱۳۶۷ ،يقم :ك.ر(

 كنيـ  ،رويد بيرون ]كارزار يبرا [خدا راه در چون ايد، آورده ايمان كه يكسان يا
 كنـد،  ]صـلح  پيـشنهاد  يـا [ سـالم  شـما  بـه  كـه  يكس آن به و كنيد يوارس و بنگريد

 دنيــا يزنــدگ يكــاال] دســتاويز ايــن بــا [كــه يحــال در ينيــست مــؤمن تــو مگوييــد
 شـما . اسـت  بـسيار  يهـا  غنيمـت  خدا نزد پس] خواهيد يم را اين اگر و [جوييد، يم

 نيـك  پس نهاد، منت] اسالم به نماييراه به [اشم بر خدا و بوديد چنين اين از پيش
  .)۹۴/ نساء( است آگاه ،كنيد يم بدانچه خداوند كه كنيد يوارس و بنگريد

دهد  ، مؤمنان را هشدار مي    )كنيد، آگاه است    خداوند بدانچه مي  ( پاياني آيه    ةجمل
 يا به   كه بايد خدا را شنوا و دانا به گفتار و رفتار خويش بدانند و براي غنيمت جنگي                

  .)۱۱/۱۹۰ :۱۴۲۰رازي، : ك.ر(ايماني نزنند  هاي جاهلي به انسان مؤمن، تهمت بي دليل كينه
. انگيزد برمي خداوند مؤمنان را بر پرهيز از تهمت  سورة نساء نيز۱۰۸ و ۱۰۷در آية 

  .خواهند شد، بررسي )پرهيز از خيانت (بعداين دو آيه، در مورد 
دارند كه مؤمنان بايد بدانند كه خدا به اعمال آنـان           روايات نيز بر اين نكته تأكيد       

  : فرموداميرالمؤمنين. زدن بپرهيزند رو بايد از تهمت آگاه است، از اين
 بـه  هرگـز  شـناخت،  راه ِ  يدرست و دين ياستوار به را خود برادر كس هر! مردم يا

 و فكنـد ا يمـ  تيـر  تيرانـداز  گـاه،  كـه  زنهـار . نسپارد گوش او ةدربار مردم يها گفته
 تبـاه  ،باطـل  گفتـار  .است حقيقت خالف كه سخن يبس و رود يم خطا به تيرهايش

 ،۷۵/۱۹۷: ۱۴۱۲ ؛ مجلـسي،  ۱۴۱ خطبـة : ۱۳۶۹،  نهج البالغه  ( گـواه  و شنوا خداوند و است
  .)۱۶ح

                                                        
طبـري،  : ك.ر(شأن نزول ديگري هم دربارة يكي ديگر از صحابه، در ذيل اين آيه نقـل شـده اسـت                    . ١

  ).۳/۱۴۵: ۱۴۰۸؛ طبرسي، ۵/۲۲۲الجزء/۴: ۱۴۱۲
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   از خيانتپرهيز
خيانت نيز از گناهان بزرگ است و اگر خائن بداند كه خداي متعال بر اعمـال او احاطـه     

چنــد نفــر از انــصار، مقــداري غــذا و شمــشير و زره . دارد  از خيانــت دســت برمــيدارد،
 .)۱۵۱ـ۱/۱۵۰ :۱۳۶۷ ،يقم: ك.ر( دزديدند و سرقت خود را به يكي از مسلمانان نسبت دادند          

 آنان را سـرزنش كـرد كـه سـخنان ناپـسند              و قرآن كريم كار آنان را خيانت نام نهاد       
توان پنهان كردن آن را از خدا     ند، در حالي كه     داشت خويش را از مردمان پنهان       ةشبان

كـه خـدا بـه آنچـه     كنـد   مـي در پايان، بر اين مطلـب تأكيـد   .  ندارند،كه با آنان است  
  :نويسد طبرسي در ذيل اين آيات مي. )۱۰۸ ـ۱۰۷/ نساء: ك.ر(  احاطه دارد،كنند مي

ا از انجـام   او ر، سرزنش بسيار است براي كسي كه شرم و حيا از مردماتدر اين آي 
 ،دارد نمـي   ترس از خدا او را از انجام ايـن امـور بـاز             ، اما دارد مي كارهاي زشت باز  

. حـذر شـود   ] از نافرمـاني او   [در حالي كه خدا سزاوارتر است كه مـد نظـر باشـد و               
چه مسلمان  و آن را به ديگري ـهمچنين، اين آيات كسي را كه كار زشتي انجام دهد 

  .)۳/۱۶۴ :۱۴۰۸( كند وبيخ ميـ نسبت دهد، تو چه كافر

ن را از   اسـازد تـا مكلفـ       غافر پس از آنكه پيامبرش را مأمور مـي         ةدر سور خداوند  
هـا و    خـدا خيانـت چـشم     «كند كه    مي  به آنان گوشزد   ۱۹ ةروز قيامت بترساند، در آي    

 ،ويژه گناهكاران  ن، به ا مكلف ةتا هم » داند دارند، مي  ها در خود پنهان مي     آنچه را سينه  
 پـشت   بار و حتي كفر، نفاق و ديگر گناهـان         هاي خيانت  حتي نگاه خداوند  انند كه   بد

 فخـر رازي در     .)۱۷/۱۷ :۱۳۹۳طباطبـايي،   : ك.ر( اعمـال    ةداند تا چه رسد به بقي       مي پرده را 
  :گويد  مي فوقةمقام تبيين آي

هـا و    اي در آسـمان    مقصود آيه اين است كه خداي سبحان، دانـايي اسـت كـه ذره             
 ةاز آنجا كه اين آيه در سياق آيـات مربـوط بـه صـحن             . ز علم او پنهان نيست    زمين ا 

 كارهاي متهم   ةاش دربار   اگر حاكمِ دادگاه، آگاهي    ،استه  انسان ةقيامت و محاكم  
 و مجرم به اين حد از وضوح رسيده باشد، ترس گنهكار بسيار شـديد خواهـد بـود                 

  .)۲۷/۵۰۵: ۱۴۲۰رازي، : ك.ر(

هـا     آن يقين پيدا كنند كه خدا تا ايـن حـد بـر اعمـال             ها    انانساگر  به ديگر سخن،    
. رود تـا از ارتكـاب گناهـان دسـت بكـشند       اميد بيـشتري مـي   ،آگاهي و نظارت دارد   
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  : كه فرمود استالمؤمنيندار امير  رازي در سخن خود وامگويي
 ييعنـ  [اسـت  شـاهد  آنكـه  زيـرا  بپرهيزيـد؛ ] خـود  ي[هـا  تنهـايي  در خدا يمعاص از

  .)۳۲۴ حكمت: ۱۳۶۹، نهج البالغه ( است داور وهم ،]خداوند

  پرهيز از خودستايي
 خداي متعال پس از     .)۵/۱۶۵ :۱۴۱۵ عروسي حويزي،    :ك.ر(خودستايي، كاري ناپسند است     

سکم  : فرمايـد  ميها از همان بدو خلقت        اش نسبت به انسان     اشاره به آگاهي   ْفـال تزکـوا أ ُ َُ ـ ْ َ ُّ َ ُ َ َ

ِهو أعمل مبن ا
َ
ِ ُ
َ ْ َُ َتىقَ َّ )پس خود را مستاييد كه او داناتر است بـه آنكـه پرهيزگـاري    ؛ )۳۲/ نجم

به عبارت ديگر، اگر مؤمنان بدانند كه خداي تعالي بـه هنگـام آفـرينش                .كرده است 
تر بوده است، ياراي نافرماني او را نخواهنـد           خاكي و جنيني اينان از خوِد ايشان آگاه       

 بدانند؛ زيرا خداوند به كسي      ستهراپيها   د و از بدي   تا چه رسد كه خود را بستاين      يافت  
  . داناتر است، پيشه كنداكه تقو

سار قرآن هستند، بر ايـن نكتـه          پيشوايان معصوم نيز كه جوشيده از چشمه      روايات  
 كه كسي كـه توجـه داشـته باشـد كـه خـدا اعمـال نيـك و بـد او را                        نهند  انگشت مي 

 بـه   ،مجـاز و  بيند و جز در مـوارد خـاص          داند، جايي براي خودستايي خويش نمي      مي
اسـاس    بـر  .)۴ح ،۱۸۱ :۱۴۰۰،  صـدوق  ؛۳۷۴ :۱۴۰۴حرانـي،   : ك.ر( پـردازد  ستايش خويش نمي  

هـاي ديگـران    داند خدا بر اعمال او آگاه است، از سـتايش  روايات، مؤمن از آنجا كه مي   
آيـد   كند و در صـدد برمـي   شود، بلكه از اين كار جلوگيري مي  شاد نميدر حق خود 

 از آنجا كه    .)۲۱۶ ةخطب :۱۳۶۹،  نهج البالغه  (تا تكاليف خويش را در محضر الهي ادا كند          
خواهد   از خدا مي،آگاهي او به خطاهاي خود بيشتر است، به هنگام ثناگويي ديگران        

خطاهاي خويش در بارگاه الهي،     آنان باشد و از     گمان  برتر از   كه او را مدد رساند تا       
  :اي او را ستودند، فرمود  هنگامي كه عدهام عليام. دطلب آمرزش مي

خـدايا  . شناسم شناسي و من خودم را بهتر از آنان مي         تو مرا بهتر از خودم مي     ! خدايا
 مـا   ةبـار كنند و آنچه را هم كه در       ما را بهتر از آن چيزي قرار ده كه آنان گمان مي           

 :۱۴۰۴حرانـي،    ؛۱۹۳ة  خطبـ  همان، :ك.رنيز  ؛  ۱۰۰حكمت  : همان(  بر ما ببخشاي   ،دانند نمي
ــراي  ؛۱۲ ــشتر درب ــات بي ــاررواي : ۱۳۷۵شــهري،  ريمحمــدي : ك. ســتايش و خودســتايي رةب
  .)۲۸۶۵ ـ۴/۲۸۶۰
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   از رياپرهيز
كند واقعيت عمل  رياكار از آن رو كه گمان مي. رياكاري، يكي از كارهاي ناپسند است

آيد تا خود و رفتارش     برمياو بر خدا پنهان است يا به آگاهي خدا توجه ندارد، در صدد              
ها بهتر جلوه دهـد، در حـالي كـه اگـر در ايـن موضـوع بينديـشد، خواهـد             را براي انسان  

دانست كه همة امور در دست خداست؛ او به همه چيز كـامالً آگـاه اسـت و بـر پـاداش                      
غير او از خـود هـيچ ندارنـد؛ اگـر خـدا نخواهـد، هـيچ يـك از                    . دادن در برابر آن، توانا    

گمان شوند و  به خطاـ به او خوش ، توان سودرساني به آدمي را ندارند و اگر ـ ها انسان
 سـورة بقـره و      ۲۶۴قرآن كريم در آيـة      . ارزش و ناپايدار خواهد بود      سودي برسانند، كم  

آيات پس از آن به مقايسة دو گونه رفتار در انفاق و كمك مالي بـه نيازمنـدان پرداختـه                    
كند كه چون انفاق خـويش را         د، مانند رياكاران را بيان مي     اي از افرا   نخست، دسته . است

تمثيـل  . كنند دهند، با منت نهادن بر نيازمند و آزار او، آن را نابود مي   براي خدا انجام نمي   
اند كه اموال خـويش را        دستة دوم، كساني  . قرآن براي تبيين اين موضوع، خواندني است      

انة خـويش را از ريـا و ماننـد آن، دور            كننـد و نيـت خالـص       براي رضاي خـدا انفـاق مـي       
هاي اين دسته را به بـاغي تـشبيه    قرآن كريم صدقه. )۲/۲۹۰: ۱۳۹۳طباطبايي،  : ك.ر( دارند مي

اي قـرار دارد كـه اگـر رگبـاري بـه آن برسـد، دو چنـدان         كرده است كه بـر فـراز پـشته        
 سپس  .ستبراي آن بس ا   نمِ باراني    آن نرسد،    هدهد و اگر رگباري هم ب      محصول مي 

  : بيناست،دهيد كند كه خدا به آنچه انجام مي خداوند بر اين نكته تأكيد مي
 ؛مكنيـد  باطـل  آزار، و منّـت  بـا  را خـود  يها صدقه ايد، آورده ايمان كه يكسان يا

 روز و خـدا  بـه  و كنـد  يمـ  انفـاق  مردم، به يخودنماي يبرا را مالش كه يكس مانند
 آن، يرو بـر  كه است يخاراي سنگ ِ َمثَل همچون وا ِ  َمثَل پس. ندارد ايمان بازپسين

 بـر  صـاف  و سـخت  را] سـنگ  [آن و رسيده آن به يرگبار و است] نشسته [يخاك
 برنـد  ينمـ  يا بهره اند، آورده دست به آنچه از نيز] رياكاران [آنان. است نهاده يجا
 الامـو  كـه  يكـسان ] صـدقات [ َمثَل و ٭كند ينم هدايت را كافران گروه خداوند، و

 همچـون  كننـد،  يمـ  انفاق روحشان ياستوار و خدا يخشنود طلب يبرا را خويش
 برسـد،  آن هبـ  يرگبـار ] اگـر  كـه  [دارد قـرار  يا پـشته  فـراز  بـر  كه است يباغ ِ  َمثَل
 آن يبـرا  [يريـز  بـارانِ  نرسد، آن هب هم يرگبار اگر و برآورد محصول چندان دو
  .)۲۶۵ ـ۲۶۴/ بقره( يناستب ،دهيد يم انجام آنچه به خداوند و ،]است بس
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 بـر   كه كسي كه آگـاهي كامـل خـدا را   توان دريافت اخير مي ة پاياني آي ة جمل از
آن را با كارهاي ناشايست مانند منت نهـادن، اذيـت       انفاق و اعمال خويش باور كند،       

 علمي خدا بر رفتـار انـسان در         ةاحاطآگاهي و   تأكيد بر   . دساز كردن و ريا آلوده نمي    
  .)۱۵/۴۹۱: ۱۴۲۰؛ رازي، ۴۷/ انفال: ك.نيز ر(شود  ديده مينيز سورة بقره  ۲۶۸ ةپايان آي

مـؤمن نبايـد بـه     در اين باره، آمده است كـه  معصومانروايات در بسياري از  
در درون پـر  حالي كه  ترسد تا او را گرامي بدارند، در      مردم نشان دهد كه از خدا مي      

شناسد،  اي كه خدا او را به نيكي مي بنده ناآگاهي مردم از اعمال نيك ١. است از گناه 
تنهـا بـراي خـدا      در اين است كه عبادت      رستگاري   ٢.برايش اهميت داشته باشد   نبايد  

. )۲۲ح ،۴۶۶ :۱۴۰۰،  صدوق ؛۱/۱۸۶ :۱۳۷۶،  فراس  وّرام بن ابي   :ك.ر(باشد، نه خودنمايي به مردم      
از  كـه هـدف      است اين   يكي از مصاديق شرك   . مؤمن جايي ندارد   شرك در عبادتِ  

 :۱۳۶۷ ،يقمـ  ؛۴ح ،۲/۲۹۴ :۱۳۸۹كلينـي،    :ك.ر(ستايش مردم يا شـنيدن آنـان باشـد          عبادت،  
اعمــال خيــرش يكــي از اوصــاف مــؤمن ايــن اســت كــه  . )۲/۳۵۲ :۱۳۸۰ ،ياشــيع ؛۲/۴۷

مـؤمن بايـد هميـشه خـدا را نـاظر بـر             . )۵۳ :۱۴۲۰ابن طلحه شافعي،     :ك.ر(رياكارانه نيست   
 اگر كـسي كـاري را    .ر چنين كند از گناه پرهيز خواهد كرد       اعمال خويش ببيند و اگ    

 براي غير خدا انجام دهد و در برابر آن عمل، از خدا ثواب طلب كنـد، چنـين كـسي                   
غيـر  اعمال خويش را براي     كوركورانه  ؛ زيرا هم    )۴ح ،۳۲۲ :۱۴۰۰،  صدوق: ك.ر(است  نابين

ير خدا انجـام داده،     عملي كه براي غ   داده است و هم در درخواست ثواب        خدا انجام   
  :گويد رو به او آورده است؛ از اين رو، بهشت در زباني نمادين مي

محمــدي  ؛۵۲ح ،۷۲/۳۰۵: ۱۴۱۲مجلــسي، : ك.ر( مــن بــر هــر بخيــل و رياكــاري حــرامم
  .)۱۰۲۲ـ۲/۱۰۱۵ :۱۳۷۵شهري،  ري

» علم خدا به انسان و رفتارهاي او      «آنچه گذشت، بررسي نتايج سلبي توجه نداشتن به         
توجـه  «اي ديگر نگريست، بدين معنا كه         توان موضوع را به گونه      در نقطة مقابل، مي   . بود

ايـن فـضايل نيـز هماننـد رذايـل بـه دو             . شود  ماية روي آوردن به فضايل مي     » به علم خدا  
                                                        

: ۱۴۰۸،  ينور(» فاجِر کوقلُب کفَُيكرِمو اَهللا يتخش کأنّ الناَس تُرِ وال اَهللا اتّقِ ذَرٍّ، أبا يا«:  پيامبر اكرم . ١
  .)۷، ح۲/۲۹۵: ۱۳۸۹، ينيلك ؛۳۲ و خطبة ۲۷۶ متكح: ۱۳۶۹، نهج البالغه: ك.؛ نيز ر۱۱۱، ح۱/۱۰۹
  .)۱۰۶، ح۱/۱۰۶: ۱۴۰۸، ينور(» ...الناُس َيعرِفَه أال اُهللا عرفه إذا َعبٍد يعلَ ما... «:  امام صادق. ٢
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شود  ، سبب مي»توجه به علم خدا «كه  مانند ايناند اي آثار كلي پاره: پذيرند  بخش گروه
  .)۱٢ /حجرات ١؛۵۳ /نور: ك.ر(توجه ويژه داشته باشد » امين الهياطاعت فر«تا انسان به 

انفـاق  «ن را بـه     ا مؤمن »توجه به علم خدا   «كه  اند؛ مانند اين    اي ديگر، آثار جزئي    پاره
 ةدربار شتريب اطالع يبرا(؛ )۹۲٤ /عمران آل ٣؛۲۷۳ /هبقر: ك.ر( كردتشويق خواهد » به نيازمندان 

  .)۱۰۶-۲۱/۱۰۰ :۱۳۷۹هاشمي رفسنجاني، : ك.ر) فضايل به آوردن روي (دوم ةدست

   معناييةنسبت دروني موارد اين حوز
گرچه جامعِ آثار توجه به علم الهي، پرهيز از گناهان اسـت، همـان گونـه كـه گذشـت،                    

 مواردي متعدد از مصاديق گناهان و رذايل اخالقي         قرآن كريم و روايات معصومان    
 به علم الهي توجه شـود، انـسان از انجـام آن دسـت               اند كه اگر در اين موارد      را برشمرده 

هـاي   نمايد، ايـن اسـت كـه آيـا مـوارد ايـن حـوزه        آنچه در اينجا مهم مي   . خواهد شست 
پرهيـز از   «هـاي معنـايي در ذيـل         معنايي با هم نسبتي دارند يا نه؟ همة ايـن آثـار و حـوزه              

 مذكور در آيات كه گناهان، مراتب دارند و مصاديقگفتني است . گنجند مي» رذايل
، »خودسـتايي «گيرند؛ مـثالً   و رواياتي كه گذشت، هر يك در مرتبة خاص خود قرار مي         

همچنـين مـصاديق هـر يـك از رذايـل نيـز مراتـب               . نيـست » تهمت و خيانت  «در حد   
هـا   هستند؛ براي نمونه، همة خيانت» مقول به تشكيك«گوناگون دارند و به اصطالح،  
  .تر و شديدترند رخي از برخي ديگر، زشتدر يك مرتبه جاي ندارند، ب

                                                        
١ . ُوأقسموا َ ْ َ ِباهللا َ َّ َجھد ِ ْ ْأميا َ ْ

ِ ِ
َ ِلئ َ

َ
ْأمر ْن ُ َ ْ َ َ 

َ
َّرجنل ُ ُ ْ ْقل َ ُسموا َال ُ ِ

ْ ٌطاعة ُ َ ٌمعروفة َ َ ُ ْ َّإن َ َاهللا ِ ُبريَخ َّ
َتعملون َِمبا ِ ُ َ ْ َ به خود سخت يها قسم با و ؛ 

: بگـو . آمـد  خواهنـد  بيـرون ] جهاد يبرا [شك بي ،يده فرمان آنان به اگر كه كردند ياد سوگند خدا
  .»داناست كنيد يم آنچه به خدا كه] است بهتر [پسنديده ياطاعت. مخوريد سوگند«
٢ . َأا َی ُّ

َ
َالذین ا ِ

َّ
ُمنواآ  ال َ

َ
ُدموا  ِّ َ َبني ُ ْ َید َ ِاهللا ِیَ ِورسوله َّ ِ

ُ َ وا َ ُوا َّ َاهللا َ َّإن َّ َاهللا ِ ٌعلـمي ٌیـعَِمس َّ ِ
َ برابـر  در ايد، آورده ايمان كه يكسان يا ؛ 

  .داناست يشنوا خدا كه ريدبدا پروا خدا از و مجوييد يپيش] يكار هيچ در [پيامبرش و خدا
٣ . ِللفقراء َ َ ُ ْ َالذین ِ ِ

َّ
ُأحصروا  ِ ْ ُ

ِسبیل ِىف  ِ
ِاهللا َ ال َّ

َ
َتطیعون  ُ ِ

َ ْس ًضربا َ ْ ِاألرض ِىف َ
ْ َ ْ 

َ
ُسبھم ُ ُ َ ُاهل ْ

ِ
َ ْ َأغنیاء ا َ ِ

ْ َمن َ ِالتعفف ِ
ُّ َ ْتعرفھم َّ ُ ُ

ِ
ْ َ ْ ُ َ ال ِبـِس

َ
أَـْس 

َ
َلون ُ
َالنـاس  افـا َّ ًإ َ ْ

ِ 
َومــا ْتن َ ُفقــُ ْمــن واِ ٍخــري ِ

ْ َّفــإن َ
ِ
َاهللا َ ِبــه َّ ٌعلــمي ِ ِ

َ خــدا راه در كــه اســت ينيازمنــدان] از دســته [آن يبــرا] صــدقات ايــن[ ؛ 
 فـرد  ،يدار خويشتن شدت از. كنند سفر زمين در] يزندگ ةهزين تأمين يبرا [توانند ينم و اند فرومانده

 مـردم  از] يچيـز  [اصـرار،  بـا . يشناسـ  يمـ  سيمايـشان  از راهـا      آن .پندارد يم توانگر را آنان اطالع، يب
  .است آگاه آن از خدا قطعاً كنيد، انفاق] آنان به [يمال هر و خواهند ينم

٤ . ْلن
َ

تنالوا 
ُ َ َّالرب َ

ِ
ْ

َّحىت  ْتن َ ُفقواُ َّمما ِ ِ 
ُ

َبون ُّ َوما ِ ْتن َ ُفقواُ ْمن ِ ِ ْ َ
َّفإن ٍء

ِ
َاهللا َ ِبـه َّ ٌعلـمي ِ ِ

َ   آنچـه  از تـا  سـيد ر نخواهيد ينيكوكار به هرگز؛ 
  .داناست بدان خدا قطعاً كنيد انفاق چه هر از و كنيد انفاق داريد دوست
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  هاي معنايي  معنايي با ديگر حوزهة اين حوزنسبت
ِ مرتبط با اين حوزة معنايي و  هاي معنايي گرچه اين موضوع، مبتني بر بررسي ديگر حوزه

طلبـد،     پژوهـشي مـستقل را مـي       كـه هاسـت     سپس سنجش نسبت اين حوزة معنايي با آن       
يكـي از ايـن     . تر بـا ايـن حـوزه اشـاره داشـت            معنايي مرتبط  هاي توان به برخي حوزه    مي

. )۱۵۴ــ ۱/۱۲۱: ۱۴۲۸ ،يشـهر  محمـدي ري  : ك.ر( است» آثار ياد خدا  «ها، حوزة معنايي     حوزه
، »ياد او«با » توجه به علم خدا«. الف: چنين استدقت در متون اين دو حوزة معنايي نتايج 

توجـه بـه علـم      «همان گونه كـه     . ب. دهاي خود را دارن    يكسان نيستند و هر يك ويژگي     
. ج .نيز بر اساس آيات و روايات چنـين اسـت         » ذكر خدا «آثار مثبت فراواني دارد،     » خدا

، عموم و خصوص من وجه است؛ يعني       )توجه به علم خدا و ياد خدا      (نسبت آثار اين دو     
اي نمونـه،   ها مشتركند و هر يك از آن دو نيز آثار ويژة خود را دارند؛ بـر                 تعدادي از آن  

توان  است كه ميخد، يكي از آثار ذكر )۲۳۵ :۱۴۱۰ ،حليابن فهد : ك.ر( »مصونيت از اشتباه«
  .دانست كه در اين جستار بيان شد» توجه به علم خدا«آن را بسيار نزديك با برخي آثار 

  گيري نتيجه
 از  نسبت به رفتـار انـسان، تـأثيري فـراوان در پرهيـز انـسان              » توجه به آگاهي خدا   «. ۱
شـايد يكـي از رازهـاي تأكيـد         . ها و توجه او به انجام كارهاي خوب خواهد داشت          بدي

علم خدا به سراسر جهان و رفتارهاي خُـرد و كـالن            «فراوان در قرآن كريم و روايات بر        
علم خدا به «البته بررسي آثار كّمي و كيفي دقيق . ، تأثير اخالقي اين موضوع باشد  »انسان

تـر در آيـات و روايـات را          هايي ژرف  ، پژوهش » ويژه به رفتار انسان    همة جهان و به طور    
هاي ميداني   همچنين سنجش تجربي هر يك از اين موارد نيز نيازمند تحقيق          . طلبد مي

  .در مقام عمل نيز سنجيده شودها   آني و كيفيثير كّمأتا تاست خاص 
معناداري بـه چـشم     ، ارتباط   وجه به علم خدا در آيات و روايات       ت در ميان آثار  . ۲
  .ندمشترك» پرهيز از گناه و رذيلت«آثار، در  اين ةهم؛ چه خورد مي

شـايان  هـاي معنـايي،      بـا ديگـر حـوزه     ) آثار علم خدا  ( معنايي   ةنسبت اين حوز  . ۳
  .نمايد  است و با وجود فوايد فراوان آن، پژوهشي دشوار و پيچيده ميبررسي
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۱۳۳  

  شناسي كتاب
 ،قـم چـاپ دوم،    دشـتي،    محمـد  كاظم محمدي و  دتحقيق سي رضي،  آوري شريف     جمع ،هنهج البالغ  .۱

  .ش   ،۱۳۶۹مام عليانتشارات اال
اهللا  ی آيـ  ی مكتبـ  ،قـم  ،مطالب الـسؤول فـي مناقـب آل الرسـول          ،الدين محمد   كمال ، شافعي هبن طلح ا .۲

  .ق ۱۴۲۰،  نجفيمرعشي
 ی، تهـران، مكتبـ  يدحمـد موحـ  ا، تحقيق  الداعي و نجاح الساعيیعّد، دحمد بن محم  ا،  يابن فهد حلّ   .۳

  .ق ۱۴۱۰، يوجدان
  .ش ۱۳۸۵، قم، اسراء، توحيد در قرآنجوادي آملي، عبداهللا،  .۴
چـاپ   غفـاري،    اكبـر   ، تحقيـق علـي     تحف العقول عن آل الرسول     ، بن شعبه  حسن بن علي  حّراني،   .۵

  . ق۱۴۰۴سالمي،  النشر االی مؤسس،قمدوم، 
  .ق ۱۴۲۰، ي دار احياء التراث العرب، بيروت،مفاتيح الغيبالدين محمد بن عمر، رازي، فخر .۶
علمـي،   اال یس مؤسـ  ،بيـروت چـاپ پـنجم،     ،  مالياال ، قمـي  بابويهحسين بن    بن علي بن محمدصدوق،   .۷

  . ق۱۴۰۰
  .ق ۱۳۹۸، يسالم النشر االی، قم، مؤسسي طهرانيهاشم حسيند، تحقيق سيالتوحيد ،همو .۸
  . ق۱۴۱۰، علمي االسی مؤس،كبر غفاري، بيروت ، تحقيق عليالخصال ،همو .۹
  . ق۱۴۰۸،  العربيحياء التراثا دار ،، بيروتالشرائع علل ، همو .۱۰
  .ق ۱۴۰۴، يسالم النشر االی، قم، مؤسسي غفاراكبر ي، تحقيق عليحضره الفقيهمن ال ، همو .۱۱
  .ق ۱۳۹۳، قم، اسماعيليان، الميزان في تفسير القرآن، سيدمحمدحسينطباطبايي،   .۱۲
 تـي و  محالهاشـم رسـولي     سيدتحقيـق    ،تفـسير القـرآن   مجمع البيـان فـي       ، فضل بن حسن   ،طبرسي  .۱۳

  . ق۱۴۰۸، هالمعرف  دار،بيروتچاپ دوم، ، اييطباطب يزدياهللا  فضلدسي
  .ق ۱۴۱۲، ه، بيروت، دار المعرف)جامع البيان في تفسير القرآن(تفسير الطبري ، محمد بن جرير،     يطبر  .۱۴
آل  ،، قـم ي رجـائ يمهددسـي  حقيـق ، ت)رجال الكشّي (اختيار معرفی الرجال    ، محمد بن حسن،     يطوس  .۱۵

  . ق  ،۱۴۰۴البيت
  .ق ۱۳۹۰ دار المرتضوي للنشر، ،جا ، بيهكشف الريبالدين بن علي،  ، زين)شهيد ثاني( عاملي جبعي  .۱۶
  .ق ۱۴۱۵، قم، اسماعيليان، تفسير نور الثقلين بن جمعه، ي، عبدعلي حويزيعروس  .۱۷
 ،ه العلمي ی المكتب ،تهرانتي،  محالهاشم رسولي   تحقيق سيد  ،تفسير العّياشي  ،بن مسعود  محمد،  عّياشي  .۱۸

  . ق۱۳۸۰
  . ش۱۳۸۹ جعفر سيدان،، تعليقات سيدبيان الفرقان في توحيد القرآنقزويني، مجتبي،   .۱۹
  .ش ۱۳۶۷، قم، دار الكتاب، ي جزايريطيب موسو سيد، تحقيقتفسير القمي بن ابراهيم، ي، عليقم  .۲۰
 ،هسالميالكتب اال   دار ،تهران،  چاپ دوم ،  كبر غفاري ا  تحقيق علي  ،الكافي ،محمد بن يعقوب  ،  كليني  .۲۱

  . ق۱۳۸۹
 حيـاء التـراث   ا، تحقيـق دار      طهـار  اال یئّمخبار اال ا لدرر   ینوار الجامع بحار اال ،  باقر محمد ،مجلسي  .۲۲

  .ق ۱۴۱۲،  العربيحياء التراثا دار ،، بيروتالعربي
  . ش۱۳۷۰، تهران، دار الكتب االسالميه،  العقولیمرآ همو،  .۲۳
  .ش ۱۳۸۵، قم، دار الحديث،  عقايد اسالميةنام دانششهري، محمد،  ي ريمحمد  .۲۴
  .ش ۱۳۹۰، قم، دار الحديث، هرف الكتاب و السنا معیموسوع همو،  .۲۵
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  .ش ۱۳۷۵ قم، دار الحديث، ،هميزان الحكم همو،  .۲۶
  .ق ۱۴۲۸، الحديث دار، قم، الذكر نهج همو،  .۲۷
، ارشـد  يكارشناسـ نامة   ، پايان ييمعنا يها حوزه رب ديتأك با قرآن در علم يمعناشناس،  شعباني،  نصرت  .۲۸

  .ش ۱۳۹۰ علوم حديث، ةدانشكد
آل  ،، قـم    آل البيـت   یتحقيـق مؤّسـس    ،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل     ،حـسين ميرزا ،نوري  .۲۹

  . ق ، ۱۴۰۸البيت
 التعـارف و  ار د،، بيروت) وّرامیمجموع( النواظر ینزه تنبيه الخواطر و، الحسينابو ،فراس ابيوّرام بن    .۳۰

  .ق ۱۳۷۶ ،دار صعب
  .ش ۱۳۷۹، قم، دفتر تبليغات اسالمي، فرهنگ قرآن، همكارانهاشمي رفسنجاني، اكبر و   .۳۱


